
            
 
 

Zápisnica č. 4/2010 
 

zo zasadnutia Mestského výboru č. 5. Sídlisko Západ 1, SNV 
konaného dňa 28. 4. 2010, ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Proram:   1. Otvorenie 
                2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
                3. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
                4. Prijatie opatrení na zníženie kriminality na sídlisku Západ 1 
                5. Rôzne 

          6. Záver 
 

  
1. Otvorenie  
   
    Ing. Čurný privítal prítomných, ospravedlnil Ing. Filinského z neúčasti na MsV č. 5 a oboznámil ich 
s programom zasadnutia. 
 
 
2. Informácie Mestskej polície SNV o činnosti na sídlisku Západ 1 
 
JUDr. Chroust informoval : 
- dať na sídlisku Západ 1 dodatočnú tabuľu  pre nákladné auta je to riešiteľné, 
- ďalšie rozširovanie kamerového systému sa bude riešiť,  
- nepáčia sa mu v knihe návštev na stránke mesta príspevky, ktoré píšu občania zo sídliska Západ. 

 JUDr. Chroust informoval o priestupkoch na sídlisku Západ 1: 
 MsP ma 26 policajtov, za každé sídlisko sú zodpovední určení  policajti. 
- za 4 mesiace  bolo 3093 zistení, 

na sídlisku Západ 1 bolo  82 priestupkov, 
  -    zisťovanie alkoholu  bolo 4930 v priebehu  roka, 
  -    zvýšenie stavu na 1 policajta stojí ročne 350 000.- Sk. 
  Plk. JUDr. Dulík informoval o stave štátnej polície: 
- polícia má 53 policajtov, tvoria ich dvojčlenné hliadky, ktoré sa striedajú, 
- 1- 2 členná hliadka sleduje 230 objektov, 
- 1- 2 členná hliadka sedí na polícii píše a rieši trestnú činnosť, 
- za školou Hutnícka bolo 15.2. 2010  zistené fajčenie marihuany,   
- na sídlisku Západ bolo poškodzovanie cudzej veci a lúpež  pod hrozbou zbrane,   
- nepretržitosť hliadky sa nedá zaručiť, vyššia frekvencia je vo večerných hodinách. 
 
 

3. Požiadavky, podnety a záujmy občanov sídliska Západ 1 
   
Občania  prítomní na zasadnutí MsV č.5, priniesli spísanú petíciu, v ktorej chcú,  aby na  ulici 
Kamenárska bol nainštalovaný reflektor, 2 halogény,  kde je na tomto mieste vo večerných hodinách 
tma a zriadenie úradovne  pre  MsP v priestoroch Bytového družstva v SNV. Petícia má 187 podpisov, 
120 bytov. 
Petícia neobsahovala všetko, chýbala v nej kontaktná osoba. Doplnia to a odovzdajú  ju  na Bytové 
družstvo v Spišskej Novej Vsi  p. Ing. Filinskému. 
Prítomní občania sídliska Západ 1 informovali, že Mestskí policajti pri obhliadke nevychádzajú z auta, 
len prechádzajú. Mali by mládeži skontrolovať občianske preukazy a slovne ich upozorniť. 
Najhoršia lokalita je ulica Kamenárska, kde je tma a tam sa najviac zdržiava mládež. 
 
 
 



 
 
 
Ing. Čurný informoval prítomných  o úlohách, ktoré  MsV č.5  navrhol na zasadnutí  24. 3. 2010: 
 
Uznesenie  č. 7/2010 
Vytvoriť projekt „ Nový štýl  ochrany občana“, so stálou policajnou službou na sídlisku Západ 1.   
Zodpovedný: JUDr. Vladislav Chroust  
Plnenie: 
Zabezpečiť nepretržitý výkon služby je podmienený zvýšením tabuľkových stavov na MsP a tým aj 
navýšením rozpočtu MsP na platy, odvody a ostatné finančné náležitosti. V súčastnosti je v vo výkone 
služby 26 policajtov, čo umožňuje veliť do služby denne 10 policajtov. Aby nedošlo k prekročeniu 
počtu hodín určených na bežný mesiac (uvedený počet umožňuje postaviť do služby na 2 dni 20 
policajtov). Rezerva 6 policajtov je nutná na čerpanie dovoleniek, PN a pod. Riešiť nápad protiprávnej 
činnosti je okrem MsP  úlohou aj pre iné bezpečnostné služby (policajný zbor).Zo strany vedenia MsP 
je venovaná na sídlisku Západ zvýšená pozornosť a to v smere hliadkovej služby zameranej na nočnú 
dobu ako aj prednostné riešenie kamerového systému. Nápad zásahov na sídlisku Západ tvorí 2,6% 
z celkového počtu evidovaných protiprávnych konaní v rámci mesta SNV. Hlavnou príčinou 
narušovania verejného poriadku, na ktorej najvačší podiel má mládež vidíme v nedostatočnom 
kultúrnom vyžití mládeže, na ktorom sa pri výstavbe sídliska pozabudlo. Zhustiť výkon služby MsP 
v budúcnosti uvítame, ak sa navýšia personálne a rozpočtové stavy. 
 
Uznesenie č.8/2010 
Zabezpečit dopravnú značku „ Obytná zóna „ pri vstupe na ul. Kováčska. 
Zodpovedný: Ing. Jozef Gonda 
Plnenie: 
Dopravné značenie je v poriadku. Všetky vstupy na sídlisku sú zabezpečné značkou „Obytná zóna“. 
 
Uznesenie č. 9/2010 
Zodpovedný: Ing.  Jozef Gonda 
Vylúčiť, usmerniť a kontrolovať firemné a služobné autá z parkovania na sídlisku Západ 1. 
Úloha neopodstatnená. 
 
Uznesenie  č. 10/2010 
Nainštalovať zápisnice zo zasadnutia MsV č.5 na stránke mesta. 
Zodpovedná: Ing. Andrea Jančíková 
Plnenie: 
Všetky zápisnice z MsV sú publikované na stránke mesta v sekcii „ samospráva“. 
 
Uznesenie č. 11/2010 
Vybudovať chodník a vyznačiť prechod pre chodcov( zebru) pri železničnom priecestí z chodníka na 
chodník.  
Zodpovedný: Ing. Jozef Gonda 
Plnenie: 
Je spracovaný projekt mimoúrovňového krížovania, ktorého riešenie je v kompetencii železníc v rámci 
aktivít modernizácie železničnej trate. Tohto roku sa pripravuje projektová dokumentácia pre vydanie 
stavebného povolenia. Projekt plánuje vyriešiť okrem automobilov aj prechod chodcov a cyklistov.  
 
 
4. Prijatie opatrení na zníženie kriminality na sídlisku Západ 1 
 
Plk. JUDr. Dulík navrhol vybrať, preškoliť  ľudí z UPSVaR na  pešie monitorovanie sídliska, ktorí by 
prietupky hlásili Mestskej  a PZ SR. Išlo by aj o pozorovaciu činnosť, kde nevidí kamera. 
JUDr. Chroust informoval, že 4 takíto pracovníci sú na Vilčurni. 
Ing. RNDr. Brovková informovala, že medzi  Mestkým úradom a UPSVaR je dobrá spolupráca. 



 
 
 
 
Úloha  1-04/2010 
Preveriť možnosť vytvoriť hliadky s podporou UPSVaR – Ing. RNDr. Brovková  
Plk. JUDr. Dulík navrhol vyzvať PZ SR, aby sa zaoberala  parkovaním. 
P. Maniaková informovala o parkovaní kamiónov na sídlisku Západ 1. 
 
Úloha 2-04/2010 
Prehodnotiť   parkovanie  nákladnych áut  Mestská polícia -  JUDr. Chroust. 
Ing. Čurný informoval o znečistených  chodníkoch po zime  pred školou, pri autobusovej  zastávke  až 
po Dukliansku ulicu. 
 
Úloha 3-04/2010 
Pozametať a upratať chodníky na sídlisku Západ 1 -  MsÚ oddelenie komunálneho servisu. 
 
Úloha 4-04/2010 
Vybudovať chodník a vyznačiť prechod pre chodcov( zebru) pri železničnom priecestí z chodníka na 
chodník -  MsÚ oddelenie výstavby a dopravy – Ing. Gonda.  
 
 
5. Rôzne 
 
Vlastníci bytov  a nebytových priestorov na ul. Tkáčska 5,6,7 na sídlisku Západ 1, prijali  dňa 
13. 4. 2010 na schôdzi vlastníkov bytov uznesenie: 
Osloviť poslancov za mestskú čast ohľadom likvidácie skál z dôvodu rušenia nočného kľudu 
mládežou ( Dračie údolie). 
Dňa 26. 3. 2010 Predstavenstvo Bytového družstva Spišská Nová Ves na svojom zasadnutí prijalo 
uznesenie: 
P- BD SNV súhlasí s poskytnutím priestorov pre Mestskú  políciu SNV v areáli BD SNV. Po 
schválení tohto projektu bude spracovaná zmluva o poskytnutí priestorov. 
Ing. Bartko navrhol vytvoriť komisiu pre riešenie prechodu pre chodcov pri železničnom priecestí. 
Ing. Bartko navrhol preveriť, čo navrhol TULIP- územné rozhodnutie stavbe. 
 
Úloha 5-04/2010 
Urobiť obhliadku chodníka pri železničnom priecestí – Ing. Filinský, Ing. Gonda, Ing. Bartko a 
dopravný inžinier  kpt. Ing. Martin Lukáč. 
 
Úloha 6-04/2010 
Preveriť, čo navrhol TULIP- územné rozhodnutie stavbe – MsÚ oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku – Ing. arch. Štubňa. 
 
 
 
 
 V  Spišskej Novej Vsi  3. 5 . 2010                                                  Ing. Vladimír Filinský   
 Zapísala: I. Chromčová                                                                       predseda MsV č.5 
    

 
 


